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\,VAN DE REDAKTÏE.

De zomertijd en daarmee de va-
kantieperiode is inmiddels aan-
gebroken. Vel-e verenigingen
hebben (ni-ina) de trainingen'
repetities en comPeti-ties stoP-
gezef.
Dit valt deze keer te merken
aan het aantal artikelen in
dit blad.
Sommige verenigingen beginnen
echter alweer hun Plannen voor
het komende seizoen aan te kon-
digen , zod,at het KYPmantsje
niet van koPij verstoken
blijft.
Ik juli za'l dit blad wel weer
hetzelfde aanzien hebbenr wêflt

q- dan zitten we voloP in de va-
kanties.
In augustus zult u waarschijn-
lijk weer een omvangrijk maand-
blad in de bus vinden.

BUURTVERENIGING''DE TROI{É''

Op donderdag 2 juni werd door
onze vereniging een Puzzei-
tocht gehouden in Huisterhei-
de. Er was een euke qroep
van 12 toï. 18 * :r en-met'
veeI plezier werd aan deze
tocht deelgenomen.

Na afloop werd bij Vonk een
bord soep en broodjes genut-
tigd, wat dankbaar aanvaard
werd.
Verder werden er de prijzen
uitgereikt' die met de puzzel-
tocht te winnen waren.
En verder wil het bestuur langs
deze weg nogmaals heel harte-
lijk dank zeggen aan de auto-
rijders, die zo spontaan voor
ons gereden hebben.

Het bestuur trDe TromPrr.

GAST AAN TAFEL_IJIË!:
Deze keer ïras de oPbrengst weer
geweldig: f . 2.634,57. De bus-
jes van Plan De Rat zijn nu ook
voor de eerste keer geleegd.
Er kwamen hier en daar wel._een
paar vragen naar voren zoals:
Hoe wordt het gel-d besteed en
komt het wel goed terecht.
Wij in lJlst doen nu mêt elkaar
bijna 5 jaar aan deze.aktie mee.
De groep is van het begin af aarl

nog helemaaf dezelfde. Behalve'
door verhuizing e.d. moest er
wel eens een ander worden ge-
zocht, en dit lukte altijd weer
vlot. Voor ons is dit het be-
wijs dat er veel menseP."Slt:5.
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deze aktie staan. De aktie Gast
aan Tafel is een initiatíef van
de NOVIB en bestaat al meer dan
10 jaar. De start ligt dus in Ne-
derfand. Maar zoals u hebt kunnen
lezen in het krantje (dat u vorige
keer hebt gekregen), is deze ak-
tie zo aangeslagen dat hij in gro-
ter verband is rrovergenomenrr door
UNESCO en UNICEF (Kinderfonds van
de Verenigde Nati es ) .
Waarom hebben wij nu 5 jaar gele-
den gezegd: Hier staan we achter?
Wi j vinden dat je niet alleen maar
geld kunt geven maar dat de ont-
vangende partij ook proberen moet
daadwerkelijk iets aan zijn situa-
tie te verbeteren. Het geld van
Gast aan TafeI wordt gebrulkt om

de voedseltoo"@
.

Dit kan bijvoorbeeld plaatselijk
door een waterpomp of zaaigoed aan
te bieden. Het geld van Gast aan
Tafel wordt over zoveel mogelijk
landen verdeeld en het blijft
meestal bij kleine bijdrageh.
Trouwens u krijgt e1k jaar een
overzicht hoe het geld besteed
wordt en tot nu toe hebben we al-
leen maar positieve reacties gehad.
Afleen kunnen wij ons misschien
nog eens gaan afvragen of wij de
formule van 1 cent per maaltijd
per dag nog moeten handhaven. Of
moeten we naar de oorspronkelijke
bedoeling toe van f. 0,30 per dag?
Wij vinden dat het tot nu toe ge-
weldig ging en l-aten dat verder
maar helemaal aan uw eigen idee

In september loopt onze aktie 5
j aar . Miss chÍ en kunnen we met e l--
kaar iets meer aandacht geven aan
de ontwikkelingeproblematiek.
Hebt u ideëen? Neem dan contact op
met uw wijkmedewerker,/ster of bel
1683 of kom eens langs op Galama-

gracht 21.

WIJKOVERZICHT:

H.Huizengastraat/ f 77,34
J. Hoomansstraat
Ee gracht - 248 

'7 
O

Uilenburg - -34,97
Sikko Sj aerdemalaan
oneven - 1-L4,42
even - 1,69 ,7 4
Buséstraat/Oranje - 7O,56
Na3aaaSaanht - 21"2,53
Stadslaan - 158,76
Julianastraat 42,46
Sudergoweg/De Ter- - 69,83
Feír r Het Zouw \v
W.M. Oppedijkstraat- 45,75
Ylostinsf aan/oneven- 166, 03

even - 205r39
Nij Ylostins - 161,43
Narinxmaweg-NijezijI - 87, 09
Bockamastraat/even - 67 r10

oneven
j onker Ri spenss tr. - l-38 ,41
J.Noóitgedagtstr. 84,94
Popmawal/Geeuwkade / - l4O, 60
Zevenpelsen
Plan De Rat

Totaal
T\T P

Enkele mensen zijn, na her-
haalde bezoekjes, in de in-
zamelingsweek niet thuis ge

troffen. Zuflen we volgende-
keer uw busje maar weer legen"

De 27 medewerkers van
Gast aan Tafel IJlst

WIE WIL MIJN OVERTUIN ALS
MOESTUIN GEBRUIKEN?
ENIGE VOORWAARDE : BEHOORLIJK
ONDERHOUD !

N . Me i-nen
Eegracht 1O5
te1. l37A

- 244112

f"r?99!r97



HOUTZAAGMOLEN ''DE RAT'' IJLST

Zoafs u waarschijnlijk weet is
men druk bezig met de laatste
fase van de restauratie van de

houtzaagmolen rrDe Ratrr, alhier'
De werkzaamheden zul1en zoals
het zich nu laat aanzien in het
najaar gereed zijn. Wanneer a1les
dan weer rn zijn oorsPronkelijke
vorm is teruggebracht, is het mo-

ment gekomen om de wieken weer te
laten draaien. Ja, het is zelfs
zo dat er ook weer gezaagd zal
worden! U zult zich misschien

\- afvragen wie zich hiermee en het
hele molengebeuren zal belasten'
Vlelnu, Plus minus 1,1 jaar geleden
heeft de gemeente lJlst via dit
blad een oproep gePlaatst tot
het votgen van een oPleiding a1s
vrijwillig mofenaar. Dit is een
opleiding, di- e door I t Gi ld
Fryske Mounders wordt gegeven
ter bevordering van het levend
houden van de mofens en het mole-
naarsberoeP. OP deze oProeP heb-
ben enige Personen gereageerd en

2 van hen, P. Hoogeveen en H'J'C'
van der Woude, zijn inmiddels
geslaagd voor het examen trvrii-
wil1i-g molenaarrr.
Onlangs is hen door het college
van burgemeester en wethouders

vmedegedeeld, dat het in de be-
doeling ligt hen binnenkort aan
te stellen als vrijwillig mole-
naar van de Houtzaagmolen rrDe

Ratrr. In afwachting van het tot-
standkomen van de definitieve
beheersorganisatie zullen zij het
nodige ondernemen ter voorberei-
ding van de exPloitatie van de

mo1en, waarbij het in de bedoeling
ligt iedere zatetdagochtend hout
te zagen met windkracht en de

molen oPen te stellen voor het
oubliek.

Wenst u nadere informatle dan
kunt u zich wensen tot ge-
noemde vrijwillige mofenaars :

H. J. C. van der Woude , Gafama-
grachrt ZIa' te1. 1403 en
P. Hoogeveen, Galamagracht 24
tel. 1677 .

VERENIGING

'TNIFELHUSKE

Galamagrachr goa

IJLST

PROGRAMMA SEIZOEN }77-I7B

Op dinsdag 7 juni is door de
cursusleiders en het bestuur
een vergadering belegd over
het nieuwe seizoen. OP deze
vergadering zijn alle wensen
en suggesties van de kursus*
leiders besProken. Met zijn
allen zien wij voor het sei-
zoen t77-t 78 de aktiviteiten
van onze vereniging verder
uitgroeien.
Het bestuur hooPt dat het nLr

geplande programma niet zaL
worden gekortwiekt door fi-
nanciële problemen, die na-
tuurlijk ook bij het Nifel-
hóske zijn. Maar gezien de

enorme dee]name van het af-
gelopen seizoen en niet te
vergeten de belangeloze hulP
van de cursusleiders moet he
toch mogelijk zijn het Pro-
gramma volledig uit te voe-
ren.
Graag kondigen wij hierbij
ons nieuwe Programma aan:

vervoLg bi-z.4



Voor de kinderen van de lagere
school: Cursus VRIJ KNUTSELEN
o.1. v. A. Kootje , A. en, 0, I

Tiersma, mevr. Hermsen, mèvr.
M. de Vries, p. Hoogeveen, W.
van der Woude, mevr. A. postma
e.a.
Dag: maandag en donderdag
Tijd: rs avonds van half 7 tot g.
Cursusduur: het hele seizoen.
CURSUS BOETSEREN
o.l-.v. J. de Best, mevr. Kootje,
mevr. bij de Wegr mevr.M.Schouten.
dag: woensdag
Tijd: 's middags van half twee
tot 5., in meerdere groepen.
Cursusduur: het hele seizoen.
VOOR .DE JEUGD VANAF 12 JAAR.
Cursus: KREATIEF SpEL EN FOTO_

GRAFfE, o.l.v. J. Mulder
en D. Overal- .

Dag: dinsdag
Tijd: I s avonds van 7 tot g
Cursusduur: vanaf januari tot

mei.
CuTsus : LEERBEWERKING/EMAILLEREN,
DRAADFIGUREN, o. l. v. D. Overat_ .

dag: dinsdag
Tijd: rs avond van 7 tot 9
Cursusduur: van september tot

januari.
VOOR DE VOLWASSENEN.

Cursus: POTTEBAKKEN, KERAMIEK
EN BOETSEREN, o.1.v.
J. de Best.

Dag: woensdag
Tijd: rs avonds van 7 tot half 1OCursusduur: van september tot

apri l.
( totaal 2 cursussen van + 1O
lessen ) .
Cursus: OpTIMIST BOUWEN, o.1.v.

H.J.C. van der Woude.

Dag: in nader overleg
Tijd: rs avonds, in nader over_

1e g.
Vanaf maart tot mei.
Deze cursus is bedoeld voor
de gevorderde doe_het_ze1ver.f
Max. deelname 6 personen.
TOELICHT ING .

POTTEBAKCURSUS VOOR VOLWASSENEN.

Op deze cursus wordt gewerkt
met verschillende soorten kleid.m.v. handwerk en draaischiif.
LEERBEWERKING ENZ.

Je kunt op deze cursus ze1f
een portefeuille, riem voorje spijkerbroek, een halsband,
beurs, shagzakje e.d. maken.
Ook eigen ideëen kunnen wor_
den gemaakt.
Bij het draadfiguren maken saathet om solderen van voorr""f,"rr,
te kaken van ijzerdraad, nar"
voorbeeld of eigen ontwerp.
Het email-leren geeft de màge_
lijkheid voor het maken van
ringen, armbanden, medai_l1ons,
oorbellen en eigen ideëen. De
kfeuren kun je zelf bepalen,
.door de verschillende materi_
a]en die hiervoor beschikbaar
zijn. \r'
Àr.cnlrunu.

De kursus batiken wordt nos
nader toegel-icht in het aulus_
tusnummer van dit blad. OoX
worden dan de kursusprijzen
gepubliceerd. Wij wensen u eenprettige vakantie en hopen nade vakantie weer veel kinderen
en volwassenen in het Nifel_
hfiske te ontmoeten.

Het bestuur.
Voor ín_l- i chtingen: voorz .
mevr, A. bi j de Weg, te1 .J-772,



Vervolg Nifelhóske
r)ok gietvormen komen aan de orde.
ln groepsverband en individueel
kunt u maken wat u wilt, b.v.
gebruiksvoorwerpenr tableaus enz.
welke bewerkt kunnen worden met
glazuur, engobe oxydes en scrafito'
De werkstukken worden in een elek-
trische oven gebakken.
Ter afsluiting gezamelijk in een
zelf te bouwen buitenoven eigen
produkten bakken. Men kan hierbij
de oude manier van Pottebakken
ervaren.

\-.]REATIEF SPEL'* LEERBEWERKTNG,

FOTOGRAFIE.

Voor de ieugd van 12 jaar.
De cursus Kreatief sPel verlangt
+ 10 deelnemers. Er wordt aan to-
nee1, hoor- schimmensPel en imPro-
visatie gedaan. Het komt erop aan
jezelf te geven. De cursus laat
een grote eigen inbreng toe.
De fotografie sluit aan oP cursus
Kreatief sPel.Er wordt gewerkt
met eigen negatieven..Ïe hoeft
geen kostbaar fototoestel om goede
negatieven te maken. Er worden
fotors afgedrukt en vergrotingen
gemaakt. Verder wordt er verteld
hoe je eenvoudig goede fotors
kan maken.

BERICHT VAN DE PEUTERSPEELPLAATS
I'LYTS YLEKE II .

Is uw peuter 2 jaar en 9 maanden?
Dan kan het de PeutersPeelPlaats
bezoeken. U kunt ze opgeven bij de
le i dsters: mevr. J. Tamminga-Ka-
zimier, jonker RisPensstraat 77,
te I . 1,329;
mevr. B. de Vries-Krekt, Harinxma-
weg 8, teJ- . 1587.

Tot onze vreugde hebben we bericht
van.-de gemeente gekregen, dat we

de beschi-kking kri j gen over
een eigen ruimte.
We hopen hierih het volgende
seizoen te starten. Maar er
moet nogal wat verbeterd yor-
den vóór het aantnekkelijk is
voor de peuter:s. We doen
daarom een dringend verzoek op
alle IJlsters, die graag wat
wll-len doen en een beetje handiS
zijn met hamer of verfk.wast.
U kunt zich bij bovenstaande
adressen opgeven.
Wel graag zo spoedig mogeliik.

GEBOREN:

bacob Jeroen, zn.v
en, B. Brinksma;
Stevent zn.'v.i G.
en G.R. Oosterhof;
Hobbe Jelte, zrl.v.
en'A.A. Bakker;
Sjoukje Anna, dr.v
ma en A. Bosma.

ONDERTROUWD:

Geen.

GEHUWD:

Geen.

OVERLEDEN:

Mevr. Klaaske
Y. Schakel .

.: R.Inia

Dijkstra

: T.Vijver

. : T.Post-

Cnossenr e.v
i

GEVONDEN VOORWERPEN:

I ParkerPen bij Catharina
Zwaagman, Galamagnc'ht 58.

0



STANFRIES AFDELING GYMNAST]EK.

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN.

Woensdag 1 juni 1977 waren er on-
derli-nge wedstrijden voor de jeugd
van I'Stànfriesrt van 6 tot I2 jaar'
onder leiding van mevr' 0singa'
In totaal hebben zotn !O0 meisjes
en jongens, verdeeld over 7 groe-
penr hun wedstrijd geturnd'
AlIe meisjes en jongens kregen een

diploma uitgereikt met hun cijfers
er op en voor de drie hoogst ge-
kfaaseerden van elke groep was er
een medaille beschikbaar.
Verschillende juryleden beoordeel--
de oefeningen. U kunt uit de cii-
fers we1 nagaan hoe sPannend de

strijd soms was. rs Middags half
twee was eerst de beurt aan de
jongens 1 d,eze werkten 4 versehil-
lende toestellen af:
brug, ringen, lange mat en sprong'
Als nrs. 1, 2 en 3 kwamen hier
uit de bus:
Jongens6+7jaar:
1. Bart Bouma 31- ' 1
2. Wiepke Hein de Vries 30.4
3. Nlco de Haas 3o'2

De meisjes 6 + 7 iaar hadden de

volgende toeste l-1en:
brug ongelijk' lange mat' even-
wichtsbalk ' sProng:
Hier kwamen uit de bus:
1. Lies Stienstra 32.2
2. Rixt Strikwerda 31- . 5

3 . Mar j an Adema 3l- .4

Bij de volgende groepen werd ook
nog minitrampr valmat gesprongent
zodat hier 5 toestellen werden
afgewerkt:
Meisjes 8 jaar:
1. Margreet Vlsser
2. Jantine Groen
3. Anna Heins

4t.7
4]-.6
38.6

Meisjes 9 jaar:
1. Margriet van der Duin 41.9
2. Hinkelies Stienstra 40.5
3. Ellie de Vries 4O.4

Meísjes 10 + 11 jaar verdeeld
in groep a, b en c:

Meisjes 10 + 11 jaar (C.)
1. Douwina de Haan 37.8
2. Ageeth Zijlstra 36.2
3. Aukje van der KooY 35.6

Meisjes 10 + l-1 jaar (8.
1. Geertje de Jong
2. Titia Fokkema
3. Rina Fokkema

Meisjes 10 + 11 jaar (n.
1. Yvonne Anema
2. Anneke Nooitgedagt
3. Chiela Kempenaar

a1 q

37.?
37.y

40. 6
40. 5
40.3

Om ca. kwart voor negen kwam

er een eind aan deze lange
spannender ft&êr gezellige
middag.
We hopen dat een volgend jaar
ook de ouders mee kunnen ge-
nieten van zo tn turnwedstrijd
als de nieuwe sPortzaal klaar
is en we meer ruimte,hebben.
Mogen we dan al de jurYleden
en teleommissiers en helPsters
vanaf deze plaats nog harte-
lijk dank zeggen voor het ve.
werk wat zij deze middag gedían
hebben.
Dit waren de laatste wedstrij-
den van dit seizoen van onze
gymafdeling. Met dank aan
onze leiding voor het vele werk
wat zij voor onze vereniging
weer gedaan hebben, wensen wij
de leiding en de leden een
prettige vakantie toe.

Het bestuur.
P.S. De vakantie 1s vanaf 1

iuli en we beginnen weer



rg
vervolg van bIz.6
op maandag 15 augustus 1977 in
het Mienskipsh0s. We houden dan
eerst hebzelfde lesrooster.
Als we ongeveer eind september
naar de nieuwe sportzaal gaant
beginnen we met een aangePast
lesrooster.
Dit wordt nog bekend gemaakt in
een volgend ttKypmantsie il .

Het bestuur.

KOSTHUIS GEVRAAGD
\-,Eevraagd per 25 juli 1977 een
kosthuis veor een politieman.
Aanmel dingen I

tef.nr. 151L

VERLOREN

Enige weken geleden verloor de
heer P. de Jong' Ylostinslaan
nr. 86, alhier' een jungle-kaP-
mes. Waarschijnlijk wèrd dit
mes met een leren etui verloren
in de Sikko Sjaerdemalaan ter
hoogte van de afslag naar de
Hari nxnawe g.
Dit mes, dat bijna vijftig jaar
i n het bezit van de heer de

\-Jng is geweest, betekent bij-
zonder veel- voor hem, door de
vele herinneringen die hij hier
aan heeft.
Daar het mes ongetwijfeld gevon
den zal zijn wordt de vinder
vriendelijk verzocht dit mes

terug te geven aan de heer de
Jong. Hopelijk zal hij weer in
het bezit worden gesteld van
zijn verl-oren eigendom.

INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE

KYPMANTSJE VOOR 18 JULI A.S.

ile
Voor a I Lrw:

Kru idenierswaren
groenten en fruit

Vers vlees en vleeswaren
brood en gebak

diepvries
enz., enz.tt
SPECIALE DROGISTERIJ

EN KOSMETICA_AFDELING

LET OP

ONZE

WEKELIJKSE FOLDER! I I

SPEER
VOOR

MA

Stads 1 aan

S T R A'S

DEEL-
R K T!

2, te1.: I2Oo
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,,SPAREN VOOR DE SPORT,

VOOR KLUBS MET GELD TEKORT!"

Tiideliik 21oloméér geld voor onze klubkas, bii inlevering van waardezegels!

De fabrikant van Rivella en E-10 Speciaal, heeft belangrijk nieuws voor onze

vereniging.

waardezegels die worden vezameld in het kader van de aktie "sparen voor

desport,voorklubsmetgeldtekorÏ',zijnvanljuniVm3laugustusl9TT
,,twintigprocent,,méérwaard.Demoeitewaarddus,omermetalleleden

Voortezorgen,datonzeverenigingvóorlseptemberzovee|mogelijkwaar.
dezegels uit de etiketten van Rivella en E-10 Speciaal heeft ingeleverd' want'

dan komt er 2Oo/o méér in onze klubkas!

Extra geld voor onze klubkas.

Zoals inmiddels wel bekend zal ziin, zit de aktie "sparen voor de sport,

voor k|ubs met ge|dtekort,, heel eenvoudig in e|kaar. Het etiket van e|ke

literfles Rivella en E-10 Speciaal draagt een waardezegel van 5 cent' En het

etiketvandek|einef|esjeseenwaardezegelvan2cent.Hetenige,watwe
allemaal moeten doen is zoveel mogelijk van die waardezegels verzamelen.

Vraag dus óók de waardezegels van buren, familieleden, vrienden en ken-

nissen. op die manier kunnen we heel wat geld voor onze klubkas bij el-

kaar sparen. Uw gespaarde zegels kunt U inleveren bij'

de leidster op de wekelijkse gymles of
oP Eegracht 91 ' IJLST '

Drylts en WYmbritsr..

nea by Snits!



Is it waer moai as istt mint
Foar al Jou molkProdukten
Komt de molkboer bY Jo oan
Dat is sa maklik asrt rnar kin!

Fan I e folder diz rkear ff. o . :

SRV appelsaP

SRV limonade

ensfh

Tinke

SOORTEN BROODJES.

HEEFT U KLACHTEN, ZEG HET ONS.

BENT U TEVREDEtr ZEG HET ANDEREN.

2 fI. foar 159

fan 149 foar 129

Jo oan te faÊànsie-regeling fan 27 juny - 23 july
Jou molkboer,

N. Waltje
till. z L397.

BAR,it dryltser
DE BAR WAAR GEZELLIGHEID HOOGTIJ VIERTI

BILLIJKE PRIJZENI I

snacnhar ..deWitte Kat,,

BAMI - NASI - KROKETTEN -
SATADES (groot en klein) - FRITES -
HALVE KTP - SATÉ - VERSCHILLENDE

kypmantsje"

KWALITEIT IS ONZE RECLAME I I

E. de Jong' te1.1388.



ANNA SCHRAA-

VAN POPTA

GEDIPLOMEERD

PEDICURE

À
a
IEI^I'_-
-É-r-

GEEUWKAD

IJLST

E r_1

@ BLOEMEN EN PLANTEN

@ BLOEMSIERKUNST

@ TUINCENTRUM

@ TUINARCHITEKTUUR

@ DIT ALLES IN UW ''EIGEN STADI'

L]IJ

DE HAAS

B LOEMEN

STADS LAAN

Iedere dag vers: Groente

Frui t
Aardappe Ien

Zuivel
Vleeswaren

IGLO diepvries
Brood van de WARME BAKKER

en GEBAK.

ELZ INGA

WIJ GAAN

MARKT IJLST

MET ONS

PRIJZENPLAN! !

TEL.: 12O5
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DEBAT|(
YOOR

lc loogrh rortr

Stadslean 51, tcleÍoon f245

TAXI-CENTRALE

NIEUWENHUIS - IJLST
Sikko Sjaerdemal-aan 1O

IEUW O5155-190O NIEUW

.c.c. sNEEK O5150-18888

Z I EKENFONDSVERVOERD ER

SCHOOLVERVOER

TROUW- EN VOLGAUTO'S

SPECIALE BRUIDSAUTO

ANTIEI(E ROLTS ROYCE 1936

COEDKOPER DAN ANDEREN!
==== =============== ==== =

EGRAFENISVERENICINC
TAATSTE EERIT TE IJLST

erzorging van begrafenis
en of crematiea voor
Jlat e.o.
geacht lidmaatschap
reniging, verzekering

n niet leden.
eldingen dag en nacht
iJ onderstaand adres.

r alle inlichtingen,
viee, verzekering of

idnaatschap:
SJ. NIEUUENHUIS
Sikko Sjaerdemalaan 1O
IJlst. Te1. 19OO b,g.g.

( os1 so-1 BB88.

KOOP
BIJ

D-E

PLAATSELIJKE MIDDENSTANI)

i ut SLAGER staat ledere dag voor
í u khar mot YEilS VLEES
0
(

l
It

Natuurlijk vullen wii ook uw
Ccgrter met le kvvalitelt
JOilG nulfD- of YARKEIIS-
YLEES

Alles gesortccrd ca vrrpakt zonder ertra kctcn"
Pras of bel area met

WoÍiLZiihtn
tehÍoon í)9



M. V' d. Vggn . lJlSt Manurakruren en komprete woninginrichtins

Nu is het tijd om uw vakantie-
goederen aan te vullen!

HerensliPs maten S'M'L'
mooie dessins f' 1 

' 
95

DamesbadstofsliPs
vanaf f ' 2,85

Vele soorten kinderondergoed
T-shirts, de bekende
goedzittende kindermaten

vanaf f' 5,50
Dames en herenmaten f. 8195
Spi i ke roverhemden

pracht kwaliteit f.27 r65
SpijËerbroeken Lee en
Lee Jacks voloP ín voorraad'
Legerkleurige broeken'
alle maten, legeroverhernden enz

L4

GROTE SORTERING
KORTE SPIJKERBROEKEN

Volop kindersokken en
kni ekousen

Bikinits, zwembroeken en
badpakken.

Voor een teuk kado hebben
wij voor u:

IJLSTER BADDOEK
IJLSTER TEGEL

FRIESE SPREUKEN.TEGELS
FRIESE MOKKEN

THEEDOEKEN MET TRIESE SPREUK

LEPELTJES VAN FRIESLAND

M. v, d. Veen - lJlst
Galamagracht 5 en 8

drylts en wymbrits....nea by snits

Onder dit motto zal op woensdag 22 iuni a's' een groep lJlster
naar Leeuwarden gaan. Bi j voldoende deelname zal per bt'ts ge-

reisdworden.InmiddelshebbengicheenaantallJlsterVoor
deze rit aangemeld. Er is echtep nog ruÍmte' zodat wij u

langs deze weg nogmaals in de gelegenheid willen stellen uw

standpunt in Leeuwarden kenbaar te haken'
Wl1t u mee naar Leeuwarden om daar duidelijk te maken dat u l

têgen samenvoeging van IJtst e4 $ymbritseradeel bii Sneek \

nelt en vóór samenvoeging van {e gemeenten rJlst en wymbrit-
6eradee1, meld u dan aan op het gemeentehuis' De bus zal om

L2.20 uur vanaf de Overkluizing vertrekken' U kunt. gratis met

de bus meerijden, hieraan zijn dus geen kosten verbonden'

tlrylts en WYmbrits,!!
nea by $nits!


